
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan dianggap penting dalam proses kemajuan sebuah negara dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan ekonomi pada 

umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan 

perkapita masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Sadono, 2004).  Menurut 

Todaro (2004) pembangunan ekonomi merupakan suatu tekad masyarakat untuk 

berupaya mencapai kehidupan yang lebih baik dalam peningkatan ketersediaan 

serta perluasan distribusi berbagai barang pokok, peningkatan standar hidup 

secara ekonomis dan sosial.  

Pembangunan pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Sejahtera merupakan kondisi tidak miskin dan menjadi keinginan 

setiap orang, sedangkan kemakmuran merupakan bagian yang memungkinkan 

orang-orang bermasyarakat dengan baik, tenang dan tidak menimbulkan 

kecemburuan sosial (Dumairy,1996). Untuk mencapai kesejahteraan, keberhasilan 

pembangunan sering diidentikan dengan tingkat pertumbuhan ekonominya karena 

semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara akan semakin rendah 

tingkat ketimpanganya. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka 

ketimpangana akan turun dan pembangunan ekonomi semakin tinggi.
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 Namun tingginya pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak berarti semua 

wilayahnya memiliki tingkat pertumbuhan yang sama, di karenakan perbedaan 

sumber daya alam, sumber daya manusia maupun lembaga institusi yang 

mendukung. Sebab pertumbuhan tidak muncul di berbagai daerah pada waktu 

yang bersamaan, pertumbuhan hanya terjadi di beberapa tempat yang disebut 

pusat pertumbuhan dengan intensi yang berbeda (Arsyad, 1999).  

.Ketimpangan pembangunan seringkali menjadi permasalahan serius dalam 

pembangunan sebuah negara. Kemtipangan memiliki dampak diantaranya dampak 

positif dan negatif. Dampak positif dari ketimpangan yaitu dapat mendorong 

wilayah lain yang kurang maju untuk dapat bersaing dan meningkatkan 

pertumbuhannya sehingga akan tercapai kesejahteraannya. Dampak negatif dari 

ketimpangan antara lain inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan 

solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi akan sering dipandang tidak adil 

(Todaro, 2004). Dampak negatif ketimpangan bisa menyebabkan kesejahteraan 

masyarakat yang tidak merata. Ketimpangan antar wilayah (regional disparity) 

muncul karena tidak meratanya dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi. Hal 

ini disebabkan adanya perbedaan antar wilayah yaitu adanya wilayah yang maju 

dengan wilayah yang kurang maju. Adanya desentralisasi juga semakin 

mendorong kesenjangan antar wilayah semakin melebar.  

Masalah ketimpangan merupakan masalah yang paling sering terjadi dalam 

suatu pembangunan ekonomi disebuah negara. Masalah ketimpangan tidak hanya 

terjadi antar pulau saja yang telah banyak dilakukan penelitian oleh para peneliti 

sebelumnya yang mengemukakan bahwa terjadinya ketidakseimbangan antar 
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wilayah Jawa dengan pulau-pulau lainnya atau antara Kawasan Barat Indonesia 

dan  Kawasan Timur Indonesia. Timbulnya masalah ketimpangan tidak lepas dari 

sistem perencanaan pembangunan daerah yang belum sempurna. Perencanaan 

pembangunan daerah yang sering dilakukan saat ini bersifat fisik seperti 

perencanaan pembangunan proyek dari pada perencanaan pembangunan daerah 

secara terpadu (Helena,2010).  

Ketimpangan wilayah  disebabkan  juga  karena  adanya  perbedaan  kondisi 

demografi  yang  cukup  besar  antar  wilayah. Menurut  Syafrizal  (1997). 

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, memiliki wilayah atau daerah 

yang tersebar luas yang terdiri dari beberapa provinsi, kepulauan, dan sumber 

daya alam yang melimpah. Perbedaan sumber daya alam, sumber daya manusia, 

budaya, sosial dan ekonomi merupakan salah satu penyebab dari terjadinya 

ketimpangan antar daerah. Ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia 

ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan negara maju. Berikut ini ketimpangan 

pembangunan ekonomi dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 

2010–2013 : 

TABEL 1.1. 

Laju Pertumbuhan Ekonomi Antar Provinsi di Indonesia 2010-2013 

No Provinsi 2010 2011 2012 2013 Rata 
-Rata  

1 Aceh 2.74 4.84 5.14 4.18 4.23 
2 Sumatera Utara 6.42 6.63 6.22 6.01 6.32 
3 Sumatera Barat 5.94 6.26 6.38 6.18 6.19 
4 Riau 4.21 5.04 3.54 2.61 3.85 
5 Jambi 7.35 8.54 7.44 7.88 7.80 
6 Sumatera Selatan 5.63 6.5 6.01 5.98 6.03 
7 Bengkulu 6.1 6.46 6.6 6.21 6.34 
8 Lampung 5.88 6.43 6.53 5.97 6.20 
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No Provinsi 2010 2011 2012 2013 Rata -
Rata 

9 Kep. Bangka Belitung 5.99 6.5 5.73 5.29 5.88 
10 Kepulauan Riau 7.19 6.66 6.82 6.13 6.70 
11 DKI Jakarta 6.5 6.73 6.53 6.11 6.47 
12 Jawa Barat 6.2 6.51 6.28 6.06 6.26 
13 Jawa Tengah 5.84 6.03 6.34 5.81 6.01 
14 DI Yogyakarta 4.88 5.17 5.32 5.4 5.19 
15 Jawa Timur 6.68 7.22 7.27 6.55 6.93 
16 Banten 6.11 6.38 6.15 5.86 6.13 
17 Bali 5.83 6.49 6.65 6.05 6.26 
18 Nusa Tenggara Barat 6.35 -2.69 -1.1 5.69 2.06 
19 Nusa Tenggara Timur 5.25 5.62 5.41 5.56 5.46 
20 Kalimantan Barat 5.47 5.98 5.81 6.08 5.84 
21 Kalimantan Tengah 6.5 6.77 6.69 7.37 6.83 
22 Kalimantan Selatan 5.59 6.12 5.72 5.18 5.65 
23 Kalimantan Timur 5.1 4.09 3.98 1.59 3.69 
24 Sulawesi Utara 7.16 7.39 7.86 7.45 7.47 
25 Sulawesi Tengah 8.74 9.12 9.24 9.38 9.12 
26 Sulawesi Selatan 8.19 7.61 8.39 7.65 7.96 
27 Sulawesi Tenggara 8.22 8.96 10.41 7.28 8.72 
28 Gorontalo 7.63 7.68 7.71 7.76 7.70 
29 Sulawesi Barat 11.89 10.32 9.01 7.16 9.60 
30 Maluku 6.47 6.06 7.81 5.14 6.37 
31 Maluku Utara 7.95 6.4 6.67 6.12 6.79 
32 Papua Barat 28.47 27.01 15.9 9.3 20.17 
33 Papua -3.19 -5.32 1.08 14.84 1.85 
 Jumlah 33 Provinsi 6.14 6.35 6.28 5.9 6.17 

Sumber: BPS Nasional dan statistika Indonesia 2014 

 Pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa secara rata-rata terjadi penurunan laju 

pertumbuhan ekonomi Indonesia dari mulai tahun 2010 hingga 2013. Dilihat dari 

laju pertumbuhan ekonomi wilayah Indonesia barat menunjukan tren yang lebih 

positif dibandingkan dengan wilayah timur, namun demikian pertumbuhan 

ekonomi wilayah pulau jawa cenderung menurun pada tahun 2013 meskipun 

memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi jika dibandingkan dengan 

kawasan timur seperti Bali dan Nusa Tenggara. Hal ini menjelaskan bahwa terjadi 

sebuah ketimpangan antar daerah di Indonesia, karena pada umumnya ukuran 
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yang digunakan untuk mengkaji tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi 

antar daerah adalah didasari pada tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan 

per kapita pada masing-masing daerah. Akan tetapi kemampuan tiap-tiap daerah 

dalam menjalankan proses pembangunan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 

dan kenaikkan pendapatan per kapita adalah berbeda karena beberapa daerah 

mengalami pertumbuhan yang cepat dan menjadi wilayah maju (developed 

region), tetapi kondisi daerah lain yang luput dari perhatian pemerintah justru 

menjadi lambat dalam pertumbuhannya dan menjadi wilayah terbelakang 

(underdeveloped region) (Rumagit, 2013).  

Pembangunan ekonomi tidak hanya menjadi agenda pemerintah pusat atau 

secara nasional, tetapi juga menjadi agenda setiap daerah dalam suatu negara. 

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan 

masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu 

pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan 

suatu lapangan pekerjaan dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi di 

dalam wilayah tersebut (Arsyad, 2010).  Pembangunan daerah sebenarnya adalah 

bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan yang dilaksanakan 

tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Putra, 2008). 

Konsentrasi kegiatan ekonomi yang belakangan ini banyak diterapkan oleh 

berbagai wilayah di Indonesia termasuk Jawa, Bali dan Nusa Tenggara yaitu 

aglomerasi. 

Indonesia secara umum terbagi menjadi dua kawasan yaitu kawasan Indonesia 

Barat dan kawasan Indonesia Timur. Pulau Jawa merupakan salah satu Pulau 
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besar di kawasan barat Indonesia yang menjadi pusat sentralisasi pembangunan 

ekonomi, meskipun demikian tidak mungkin terlepas dari masalah ketimpangan 

perekonomian dan mempunyai tingkat laju pertumbuhan yang tinggi. Pulau Jawa 

yang terdiri dari 6 (enam) Provinsi ini tentu saja memiliki berbagai persoalan-

persoalan penting yang harus diselesaikan,  

Dalam penelitian ini akan memfokuskan pada analisis ketimpangan yang 

berada di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara kecuali DKI Jakarta yang 

merupakan bukan daerah otonom, yang pengeloaan keuangannya diatur oleh 

pemerintah pusat secara langsung. Bali dan Nusa Tenggara yang terletak di bagian 

Indonesia Kawasan Timur merupakan daerah dengan laju pertumbuhan ekonomi 

yang rendah namun cenderung meningkat. Selain itu, pulau Bali dan Nusa 

Tenggara  memiliki letak strategis dengan pulau Jawa, meskipun demikian wilyah 

ini memiliki tingkat ketimpangan dan pemerataan yang berbeda. Salah satu 

metode yang digunakan untuk menentukan angka ketimpangan adalah indeks 

Gini. Indeks Gini menghitung ketimpangan dengan membuat klasifikasi 10 

tingkatan pendapatan dalam masyarakat. Sepuluh tingkat golongan tersebut 

dihubungkan dengan 10 golongan penerima pendapatan tersebut. Sehingga akan 

terlihat bagaimana total pendapatan dalam masyarakat terdistribusikan. Indeks 

Gini berkisar dari angka 0 (kemerataan sempurna) sampai angka 1 

(ketidakmerataan sempurna). Apabila indeks Gini telah mencapai angka 0,4 maka 

dapat dikatakan ketimpangan wilayah tersebut tergolong parah. Berikut 

ketimpangan pembangunan ekonomi yang berada di wilayah Jawa, Bali dan Nusa 

Tenggara pada tahun 2010 - 2013 dilihat dari indeks Gini rasio :  
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TABEL 1.2. 

Indeks Gini Rasio Indonesia wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara  

Tahun 2010 – 2013 

No. Provinsi 2010 2011 2012 2013 
1 Jawa Barat 0.36 0.41 0.41 0.41 
2 Jawa Tengah 0.34 0.38 0.38 0.39 
3 DI Yogyakarta 0.41 0.4 0.43 0.44 
4 Jawa Timur 0.34 0.37 0.36 0.36 
5 Banten 0.42 0.4 0.39 0.40 
6 Bali 0.37 0.41 0.43 0.40 
7 Nusa Tenggara Barat 0.4 0.36 0.35 0.36 
8 Nusa Tenggara Timur 0.38 0.36 0.36 0.35 

Sumber: BPS Nasional dan statistika Indonesia 2014 

Dilihat dari Tabel 2.1 menunjukan angka indeks Gini rasio Nusa Tenggara 

Timur pada tahun 2013 mengalami penurunan hal tersebut menjelaskan bahwa 

ketimpangan di daerah Nusa Tenggara Timur memiliki tren yang positif karena 

angka indeks Gini mendekati nol, sementara di kawasan barat cenderung stabil 

dari tahun ke tahun. Ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah menjadi 

fenomena penting yang masih terus perlu dikaji dan dianalisis karena sangat 

menentukan kebijakan yang dapat diambil pemerintah dalam upaya peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator untuk melihat ketimpangan 

ekonomi adalah melalui Indeks Pembangunan Manusia. IPM menjadi indikator 

penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup 

manusia yang dapat menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil 

pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Salah 

satu yang memicu adanya ketimpangan adalah angka harapan hidup di Indonesia 

cenderung tinggi sehingga jumlah penduduk yang meningkat yang menyebabkan 

banyak pembangunan sumber daya manusia yang tidak efektif dan percepatan 
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kegiatan produksi (aglomerasi) yang hanya berpusat di daerah yang lebih maju 

menimbulkan ketimpangan di daerah tertinggal. Adapun faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi ketimpangan pembangunan ekonomi seperti yang dijelaskan 

dalam penelitian penelitian Nikoloski (2010) yang berjudul “Economic and 

Political Determinants of Income Inequality”  dengan alat analisis GMM bahwa 

GDP perkapita berpengaruh positif pada jangka pendek dan negatif pada jangka 

panjang. Begitu pula menurut penelitian Williamson (1965) meneliti hubungan 

antara disparitas regional dengan tingkat pembangunan ekonomi, dengan 

menggunakan data ekonomi negara yang sudah maju dan yang sedang 

berkembang. Hasil penelitian ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, 

disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di 

daerah-daerah tertentu. Pada tahap yang lebih matang dilihat dari pertumbuhan 

ekonomi tampak adanya keseimbangan antar daerah di mana disparitas berkurang 

dengan signifikan. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis hendak 

melakukan penelitian dengan judul “Determinan Ketimpangan Pembangunan 

Ekonomi di Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara”. 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan ekonomi 

di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara? 

2. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap ketimpangan 

ekonomi di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara? 

3. Bagaimana pengaruh Aglomerasi terhadap ketimpangan ekonomi di wilayah 

Jawa, Bali, Nusa Tenggara? 
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C. Tujuan Penelitian  

1. Mengetahui seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap 

ketimpangan ekonomi di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara.  

2. Mengetahui seberapa besar pengaruh Indeks Pembangunan Manusia 

terhadap ketimpangan ekonomi di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara. 

3. Mengetahui seberapa besar pengaruh Aglomerasi terhadap ketimpangan 

ekonomi di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Bagi Pemerintah 

a. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam melakukan 

perencanaan pembangunan yang mementingkan ketimpangan 

pembangunan antar wilayah disamping pertumbuhan ekonomi.  

b. Penelitian ini dapat diharapkan mampu memberikan informasi mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketimpangan wilayah, 

sehingga dapat memahami lebih jauh dalam pengambilan kebijakan 

selanjutnya.  

2. Manfaat Bagi Penulis  

Dapat memperluas pengetahuan peneliti serta mengasah daya analisis dalam 

memecahkan masalah ekonomi terkait dengan ketimpangan ekonomi 

 


